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 ,geilo ארוח כיד המלך וטיולים ברמה גבוהה בעיירה 
מסלולים כמיטב המסורת בנורווגיה.

 המיקום:  בעיירה geilo, עיירה יפיפיה במרכז נורווגיה, אתר צימרים יוקרתי 
 www.havsdalsgrenda.no :כנסו לאתר

במקום: בריכה, חדר כושר, סאונה, עם מטבח גלאט כשר עשיר ומגוון עם שף ישראלי וקונדיטור ישראלי.
בכל צימר סלון + מטבח וחדרי שינה. חדר אוכל מרכזי בסמוך למתחם הצימרים.

חופשה קסומה בארץ הפיורדים
ארוח כשר בנורווגיה

טיסה לאוסלו יציאה לכיוון עיירת גיילו כ3.5 שעות בנופים עוצרי  ד 
נשימה. קבלת פנים חלוקת מפתחות וארוחת ערב . 

יום טיול לאזור פלאם. נסיעה ברכבת פלאמסבנה - פלא הנדסי  ה 
נחזור  מירדל.  עד  קסומים  ועמקים  מרהיבים  מפלים  לאורך 
לפלאם ונפליג באחד הפיורדים היפים של נורווגיה - נאורפיורד 
יונסק”ו.  של  העולמית  המורשת  אתרי  ברשימת  נכלל  אשר 
נחזור לגיילו דרך כביש 50  שעובר בין הנופים המרהיבים ביותר 

בנורווגיה.  יום חלומי באחד האתרים היפים בעולם.
טיול לרמת המסדאל - נלך בנוף ירח, טיול רגלי בנוף ייחודי -  ו 
תת ארקטי, סיור והליכה על גשר צר מאוד במפלי המסדאל, 
עלייה ברכבל לתצפית נוף על עמק ונהר המסדל לאחר מכן 
חזרה  אחה”צ  בעיירה.  לקניות   - גול  המחוז  לעיירת  נסיעה 
להתארגנות לשבת. הדלקת נרות, מנחה, קבלת שבת וסעודת 

ערב שבת חגיגית.
תפילות, סעודות כיד המלך נצא לסיור באזור הצימרים.  שבת 

המדהים  בקניון  בנורווגיה  ביותר  הגבוה  למפל  נסיעה  א 
VORENFOSSEN נמשיך למוזיאון הטבע ומשם נסע לעירה 

VOS - משם ניסע למפל ”המניפה” ולסיור בעיירה. 
יציאה לקרחון בניגרדסברין חציית הסוגנפיורד על ידי מעבורת.  ב 
כולל  ביקור במרכז המבקרים  שייט באגם למרגלות הקרחון, 

סרט, הליכה לעבר הקרחון- ללא טיפוס על הקרחון. 

נוסף(: נסיעה ברכבת  נוספת למטיבי לכת )בתשלום  אופציה   
לעבר  ק”מ   10 של  הליכה   )FIENSE( הכחולה  העין  לקרחון 
הקרחון. מסלול זה לבעלי כושר גבוה בלבד- הטיפוס מותנה 

בתנאי מזג האוויר. 
במוזיאון  נבקר  פאגרנס  באזור  הכפר  חיי  בעקבות  טיול  יום  ג 
הפתוח ווולדרס. אחד המוזיאונים המרשימים בו נלמד על חיי 
הכפר, התרבות והאדריכלות הנורווגית הכפרית . ונמשיך למפל 
עוצרי  ונופים  מרשים  בעמק  נטייל  פאגדרנס.  בעיירה  הגדול 

נשימה.
נסיעה לבירת הפיורדים ברגן, נעפיל לרמת הרנגווידה “הרמה  ד 
בגשר  הכחולים  הפיורדים  את  נחצה  באירופה“,  הגבוהה 
המיתרים החדש, נבקר בעיר העתיקה בריגן - רובע ברית הנזה, 
)רכבל( להר פלבין  פוניקלאר  וונעלה עם  נסייר בשוק הדגים 
שם נקיים תצפית יפה ונבקר ביער הטרולים. בערב טיסה חזרה 

לארץ בשעה 21:30 .

* סדר הטיולים ייקבעו על ידי המדריכים ובהתאם לתנאי מזג האוויר. 
ייתכנו שינויים. 

המדריכים:
מאיר שוורץ, אשר קרימולובסקי, משה וולך, איתן עומר, אלי ברנע.

* ט.ל.ח.

 עלות לאדם בחדר זוגי:  8200 ש”ח  | עלות ילד בחדר: 6900 ש”ח )2-12( 
עלות מבוגר שלישי בחדר – 6900 ש”ח | תינוק עד גיל שנתיים : 150 ש”ח ליום | תוספת ליחיד בחדר:  1700 ש”ח.

כולל: טיסות ישירות בארקיע- הלוך -אוסלו, חזור- ברגן. מיסי נמל . העברות. אוטובוס תיירים ממוזג. טיולים בליווי מדריך ישראלי. כניסות לאתרים. לינה באתר 
צימרים יוקרתי. כלכלה- חצי פנסיון כשר+ כריכים לצהריים, שבת פנסיון מלא. לא כולל: ביטוח בריאות, מטען ותאונות אישיות, תשר 4 יורו לאדם ליום )ייגבה בארץ(
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